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Savannah sunlight
A Primavera finalmente chegou, o Verão está a quase a chegar,
está na hora de aproveitar os dias longos e quentes para passear ao ar livre,
ir à praia e sentir a areia nos dedos dos pés.
Convidamo-la a conhecer esta maravilhosa colecção, com os seus lenços e turbantes
de padrões e cores apaixonantes, inspirados na luz radiante da savana.
A colecção da Christine leva-nos numa viagem pelas praias de areias brancas
e campos verdejantes. Esta colecção está repleta de novidades, com turbantes
de padrões vibrantes elaborados em bambu Caretech, turbantes em animal print e
turbantes em linho com padrões de dourados luminosos.
A linha de artigos Viva com os seus padrões e cores alegres e vibrantes,
permite-lhe escolher os acessórios com os quais se identifica e que exprimem
melhor a sua personalidade.
Escolher um turbante pela primeira vez pode ser muito desaﬁante.
Qual é o modelo indicado para mim? Como é que me vou sentir? Será que me vai ﬁcar bem?
Todos os artigos são de fácil colocação, sendo extremamente confortáveis de utilizar,
respeitando a sensibilidade da sua pele. Esta colecção permite-lhe escolher os acessórios
com os quais se identiﬁca e que exprimem melhor a sua personalidade.
Seja Bem-vinda à nossa colecção. Esperamos que se sinta inspirada a experimentar
novas cores e padrões de modo a sentir-se elegante, feminina e conﬁante.

Capa do catálogo: 1460-0754 Beatrice Turban - Printed Linen
1 - 1501-0737 Mali Straw Hat
02

Para mais informações consultar a página 68, 71
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A Christine Headwear apresenta-lhe os
seus lenços e turbantes de padrões e cores
apaixonantes, permitindo-lhe escolher desde um
lenço elegante, a um turbante prático,
não esquecendo os chapéus e acessórios
úteis e confortáveis, garantindo-lhe
sempre o máximo de conforto.
Na elaboração desta colecção são unicamente
utilizados materiais de qualidade comprovada,
cuidadosamente selecionados de modo a garantir
a respiração adequada da pele e a evaporação do
suor, sendo adequados para peles sensíveis.
Todos os artigos são de fácil colocação,
sendo extremamente confortáveis de utilizar,
respeitando a sensibilidade da sua pele.
Esta colecção foi criada para que se sinta
elegante, feminina e confiante.

1 - 1417-0754 Shakti Turban - Printed Linen

4

Para mais informações consultar a página 68
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CHRISTINE HEADWEAR
linen collection

A Christine Headwear apresenta uma linha de
lenços e turbantes elaborados em linho.
Esta linha de artigos é a escolha ideal
para os dias quentes de Verão.
O linho é um tecido que se caracteriza
por ser muito suave e leve, permitindo
a respiração adequada da pele e a
evaporação do suor, sendo adequado
para utilizar nos dias mais quentes.

NOVO
MO DELO

1 - 1245-0754 Lotus Turban - Printed Linen / 2 - 1522-0754 Amia Turban - Printed Linen
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Para mais informações consultar a página 68
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1 - 1417-0752 Shakti Turban - Printed Linen / 2 - 1245-0752 Lotus Turban - Printed Linen

8

Para mais informações consultar a página 68
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NOVO
MO DELO
1 - 1460-0752 Beatrice Turban - Printed Linen / 2 - 1522-0752 Amia Turban - Printed Linen
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Para mais informações consultar a página 68
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CHRISTINE HEADWEAR
bamboo collection
A linha de artigos é elaborada em
Bambu Caretech®, um material único
que apresenta inúmeras funcionalidades, sendo
utilizado na elaboração da maior parte dos
artigos da colecção Christine Headwear.
O Bambu Caretech® é um tecido que
se caracteriza por ser muito suave e
termorregulável, permitindo a respiração
adequada da pele e a evaporação do suor,
sendo adequado para peles sensíveis.
O facto de ser um tecido respirável
e termorregulável permite-lhe que
esteja sempre confortável mesmo durante as
temperaturas elevadas do Verão.
Este tecido apresenta uma maior
capacidade de absorção do suor do
que o algodão, removendo rapidamente a
transpiração da sua pele e permitindo
mais facilmente a sua evaporação.
Estes artigos são de fácil colocação sendo
extremamente confortáveis de utilizar.
Os artigos elaborados em Bambu Caretech ®
são extremamente suaves e confortáveis, sendo
adequados para peles sensíveis.

1 - 1418-0755 Shakti Turban - Printed
12

Para mais informações consultar a página 69
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1 - 1419-0755 Beatrice Turban w. Ribbons / 2 - 1008-0755 Lotus Turban - Printed
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Para mais informações consultar a página 69
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1 - 2000-0755 Yoga Turban - Printed / 2 - 1520-0771 Shakti Turban w. Printed Headband
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Para mais informações consultar a página 69
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1 - 1419-0756 Beatrice Turban w. Ribbons / 2 - 2000-0756 Yoga Turban - Printed
3 - 1008-0756 Lotus Turban - Printed
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Para mais informações consultar a página 69
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1 - 1520-0772 Shakti Turban w. Printed Headband
20

Para mais informações consultar a página 69
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1 - 1419-0753 Beatrice Turban w. Ribbons / 2 - 1008-0753 Lotus Turban - Printed
3 - 1418-0753 Shakti Turban - Printed / 4 - 2000-0753 Yoga Turban - Printed
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Para mais informações consultar a página 69
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1 - 1366-0167 Tula Turban / 2 - 1461-0395 Shanti Turban
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Para mais informações consultar a página 69, 70
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CHRISTINE HEADWEAR
supima cotton

O algodão Caretech® Supima é um algodão
de elevada qualidade elaborado pela
Christine Headwear.
O algodão Supima é considerado uma das
melhores qualidades de algodão disponíveis,
sendo muito mais suave ao toque e mais durável
do que o algodão regular. Esta fibra apresenta
uma maior resistência ao desgaste das lavagens
e do sol, garantindo o máximo conforto,
sendo também adequada para peles sensíveis.

1 - 1484-0725 Zuri Turban / 2 - 1490-0774 Nomi Turban
3 - 1438-0657 Mila Turban
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Para mais informações consultar a página 70
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CHRISTINE HEADWEAR
sun wear collection

SUN WEAR COM UMA PROTECÇÃO
SOLAR UPF 50+*
Ao escolher um artigo da colecção Sun Wear
da Christine Headwear, assegura a melhor
protecção contra as radiações nocivas do sol,
garantindo uma protecção UPF 50+
e proporcionando a respiração
adequada da pele.
Os chapéus da colecção sun wear são elaborados com abas
largas e macias de modo a garantir a proteção da pele sensível
do rosto, dos efeitos nocivos do sol.
A linha Sun Wear é continuamente testada e
é certificada de acordo com a norma
Australiana: AS/NZS 4399:1996

*Para mais informações sobre o factor de
protecção ultravioleta visite a página:
www.arpansa.gov.au/uv

1 - 1516-0774 Briana Cap - Sun
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Para mais informações consultar a página 70
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SUN WEAR WITH
3 7. 5 ® T E C H N O L O G Y
Está à procura de um chapéu leve, confortável e
que lhe permita a respiração adequada da pele,
garantindo-lhe o máximo de conforto?
A nova linha de chapéus da Christine Headwear,
com a revolucionária tecnologia 37.5 ® e com a
garantida de protecção UPF 50+,
permite-lhe estar confortável e fresca
enquanto aproveita os dias
solarengos de Verão.

2

1 - 1492-0769 B.B. Briana Cap - Sun / 2 - 1328-0244 B.B. Bella Cap - Sun
3 - 1433-0590 B.B. Bianca Scarf - Sun
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Para mais informações consultar a página 70, 71
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1 - 1501-0737 Mali Straw Hat / 2 - 1420-0610 Summer Straw Cap
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Para mais informações consultar a página 71
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CHRISTINE HEADWEAR
body balance line
– uma linha de artigos inovadores
com uma tecnologia única

3 7. 5 ® T E C H N O L O G Y

As partículas activas utilizadas
na tecnologia 37.5 ® aumentam o
conforto dos turbantes
A tecnologia 37.5 ® ajuda-a a
manter-se quente quando está frio
e fresca quando está calor
A tecnologia 37.5 ® permite manter
a temperatura do corpo a 37,5ºC,
proporcionando uma sensação de
conforto constante
A tecnologia 37.5 ® permite remover
cinco vezes mais rápido a transpiração
da sua pele, permitindo mais
facilmente a sua evaporação
As partículas activas utilizadas na
tecnologia 37.5 ® foram elaboradas
a partir de materiais de origem
natural

1 - 1293-0769 B.B. Becca Turban / 2 - 1291-0318 B.B. Beatrice Turban w. Ribbons
34

Para mais informações consultar a página 71

Para mais informações sobre a tecnologia 37.5 ®
consultar a página 75
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A VIVA Headwear é uma linha de turbantes e
lenços, elaborados em fibras leves e suaves.
Estes artigos são de fácil colocação e
extremamente confortáveis de utilizar.
Os artigos VIVA são muito práticos
para o dia-a-dia, a um preço acessível,
com a garantia de qualidade da
Christine Headwear.

#imwearingviva

1 - 1524-0778 Zoya · V Turban
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Para mais informações consultar a página 72
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1 - 1525-0780 Annie · V Bucket Hat / 2 - 1528-0775 Luna · V Turban
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Para mais informações consultar a página 72
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2 IN 1
turbante
e fita
turbante

1 - 1526-0781 Emmy · V Turban - Colour Mix / 2 - 1524-0779 Zoya · V Turban
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Para mais informações consultar a página 72
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2 IN 1
turbante
e fita
turbante

1 - 1527-0791 Luna · V Turban / 2 - 1523-0777 Emmy · V Turban w. Plissé
3 - 1523-0776 Emmy · V Turban w. Plissé

42

Para mais informações consultar a página 72
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DESCUBR A O SEU LOOK PREFERIDO
DO TURBANTE ANNA · V TUBE
Visite o canal de YouTube da
House of Christine para sugestões
de colocação.

2

1 - 1355-0551 Anna · V Tube / 2 - 1219-0554 Zoya Turban
3 - 1356-0325 Laura · V Turban
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Para mais informações consultar a página 72, 73
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A linha Boho Spirit é uma colecção arrojada com
padrões e cores alegres e vibrantes,
permitindo-lhe escolher os acessórios com os
quais se identifica e que exprimem
melhor a sua personalidade.
Desde padrões com cores vibrantes a motivos
florais, esta linha de artigos foi criada
para a fazer sentir-se elegante,
feminina e confiante.

“Make it your own kind of wonderful”

2 IN 1
turbante
e fita
turbante

1 - 3032-0787 Scarlett - Boho Turban Set
Para mais informações consultar a página 73
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MIX & MATCH
turbante
e fita
turbante

1 - Combinação do turbante 3026-0784 & 3035-0797 Sapphire - Boho Turban - Printed & Scarlett - Boho Headband
2 - 3026-0784 Sapphire - Boho Turban - Printed *O pendente em forma de estrela não é vendido com o turbante.
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Para mais informações consultar a página 73, 74
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2 IN 1
turbante
e fita
turbante

3 IN 1

1 - 3032-0790 Scarlett - Boho Turban Set / 2 - 3036-0786 Sienna Turban Set - Printed

50

Para mais informações consultar a página 63, 73

turbante,
fita turbante
e anel
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2 IN 1
turbante
e fita
turbante

1 - 3026-0785 Sapphire - Boho Turban - Printed / 2 - 3032-0788 Scarlett - Boho Turban Set
Contracapa: Combinação do turbante 3026-0785 & 3035-0798 Sapphire - Boho Turban - Printed & Scarlett - Boho Headband

52

Para mais informações consultar a página 73, 74
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2 IN 1
turbante
e fita
turbante

1 - 3026-0758 Sapphire - Boho Turban - Printed / 2 - 3032-0789 Scarlett - Boho Turban Set
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Para mais informações consultar a página 73
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MIX & MATCH
turbante
e fita
turbante

4

1 - Combinação do turbante 3001-0578 & 3035-0799 Sapphire - Boho Turban Set & Scarlett - Boho Headband
2 - 3009-0598 Sapphire - Boho Turban Set / 3 - 3001-0579 Sapphire - Boho Turban Set
4 - 3008-0600 Sapphire Boho Turban Set - Printed
56

Para mais informações consultar a página 74
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CHRISTINE HEADWEAR
underwear collection

CHRISTINE HEADWEAR
accessory line
A linha de acessórios Christine Headwear oferece
uma ampla gama de acessórios desde bases de
cabeleira, toucas de dormir, tops, etc.,
sendo elaborados usando os melhores
materiais de modo a garantir o máximo de
conforto durante a sua utilização.
A Soft Lift Hat é uma base de cabeleira com
um enchimento que pode ser utilizada para
proporcionar um volume extra ao seu turbante
favorito ou cabeleira.
A camisola interior é elaborada utilizando a
tecnologia revolucionária denominada Tecnologia
37.5 ®, elaborada de modo a que possa ser vestida
facilmente mesmo que esteja a sentir dificuldade
em levantar os braços.

Para mais informações sobre as cer tificações e propriedades

A camisola interior Christine foi elaborada
de modo a que seja muito fácil de vestir
e muito confortável de usar.
O conforto na utilização de roupa interior
está muito relacionado com a manutenção
de uma temperatura corporal que seja agradável.
Em certas situações é difícil manter a sua
temperatura corporal próxima dos 37,5ºC
quando o seu corpo está a atravessar alterações
devidas a intervenções cirúrgicas, tratamentos de
quimioterapia, estados de alopécia, entre
outros. É difícil controlar os afrontamentos
e os suores frios que se podem tornar muito
desconfortáveis. A camisola interior Christine
ajuda-a a minimizar estas variações bruscas
de temperatura corporal através da utilização
da tecnologia revolucionária denominada
Tecnologia 37.5 ®. Esta tecnologia permite manter a
temperatura do corpo a 37,5ºC, proporcionando uma
sensação de conforto constante.
Este tecido apresenta uma maior capacidade
de absorção do suor do que artigos similares
sem a tecnologia 37.5 ®, removendo cinco
vezes mais rápido a transpiração da sua pele
e permitindo mais facilmente a sua evaporação.
Com o intuito de facilitar o seu vestir e despir,
a camisola interior Christine foi elaborada com
uma alça com um fecho que pode ser aberto,
de modo a que não seja necessário vestir
o top passando-o pela cabeça.
A camisola interior Christine foi elaborada de modo
a que possa ser vestida facilmente mesmo que
esteja a sentir dificuldade em levantar os braços.

dos ar tigos - consultar a página 75

1 - 1450-0628

Christine Top - 37.5 ®

1 - 1241-0318 B.B. Bea Turban
58

Para mais informações consultar a página 62

0628

Lã / Poliester com fibras 37.5 ® Technology
Size: S, M, L, XL
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CHRISTINE HEADWEAR

CHRISTINE HEADWEAR

soft lift hat

nouli wigliner

A base de cabeleira Soft Lift Hat é uma base de

A base de cabeleira é um produto inovador,

cabeleira com um enchimento que pode ser

elaborado em Bambu Caretech®. Funciona como

utilizada para proporcionar um efeito de volume

uma pequena touca para utilizar por baixo da

extra ao seu turbante favorito ou cabeleira.

cabeleira. É um artigo que deverá utilizar com a
cabeleira de modo a minimizar os efeitos adversos

A base de cabeleira Soft Lift Hat é um produto

da sua utilização, permitindo sempre a

inovador, elaborado com a tecnologia 37.5 ®,

respiração adequada da pele.

tecido apresenta uma maior capacidade de
absorção do suor do que artigos similares sem

Com intuito de aumentar o conforto na sua

a tecnologia 37.5 ®, removendo cinco vezes mais

utilização, a base de cabeleira Nouli recebeu um

rápido a transpiração da sua pele e permitindo

tratamento com Aloe Vera, substância conhecida por

mais facilmente a sua evaporação.

apresentar propriedades suavizantes e relaxantes.
A base de cabeleira é de fácil colocação, não tendo
costuras irritantes, garantindo o máximo conforto.

Esta base de cabeleira proporciona um efeito
de volume extra de forma arredondada na parte
de trás da sua cabeça, garantindo o máximo de

1

conforto e a respiração adequada da pele.
A base de cabeleira Soft Lift Hat permite-lhe ter
um efeito de volume de um modo elegante,

CHRISTINE HEADWEAR
b.b. belinda wigliner

não comprometendo o conforto.

2

A base de cabeleira B.B wigliner é um produto
inovador, elaborado com a tecnologia 37.5 ®,
tecido que apresenta uma maior capacidade de
1 - 1220-0628

Christine Soft Lift Hat - 37.5
0628

absorção do suor, removendo cinco vezes mais
rápido a transpiração da sua pele e permitindo

®

mais facilmente a sua evaporação.

Lã / Poliester com fibras 37.5 ® Technology

A base de cabeleira B.B wigliner tem uma banda
de silicone de modo a garantir a sua adequada
fixação e um painel mesh muito fino na parte
superior da cabeça de modo a garantir que não
será visível por baixo da cabeleira.

2 - 1007-0248

1 - 1448-0628

B.B. Belinda Wigliner - 37.5 ®

Nouli Wigliner w. Aloe Vera

Lã / Poliester com fibras 37.5 ® Technology
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ANTES

DEPOIS

0628

Bambu-viscose
0248

0249

0396
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CHRISTINE HEADWEAR
night wear collection

HAIR GRIP
Faixa de fixação para utilizar com turbantes e
cabeleiras, garantindo-lhe uma melhor fixação à
sua cabeça. A faixa deve ser utilizada quando o
seu cabelo volta a crescer.

CHANDRA W. CARETECH ® BAMBOO

B.B. BEA W. 37.5 ® TECHNOLOGY

A touca de dormir é elaborada em bambu

O B.B. Bea é um turbante que pode ser utilizado

CHRISTINE HEADWEAR

Caretech, o que a torna extremamente

para dormir e para andar em casa.

wave swim cap

Aplique a parte colante da faixa ao seu turbante/
cabeleira e aplique suavemente a parte em velcro

confortável de usar. A touca de dormir mantém
O turbante é elaborado com a tecnologia 37.5 ®,

proporcionando uma protecção adequada,

que permite manter uma temperatura

A touca de natação da Christine Headwear é uma

com o máximo conforto.

estável e equilibrada de 37,5º Celsius na

touca com um design diferenciado, tornando-a

A touca de dormir permite a respiração

área coberta pelo turbante.

muito elegante e confortável, sendo adequada
para todos os tipos de atividades aquáticas. Esta

rápida do suor, sendo por isso adequada

O turbante garante-lhe o máximo de conforto,

touca permite-lhe cobrir todo o couro cabeludo,

a peles sensíveis.

permitindo a respiração adequada da pele e a

proporcionando-lhe um efeito de volume extra

evaporação rápida do suor, sendo adequado

devido ao seu design específico.

Pode ser usada durante o dia em casa

para peles sensíveis.

como turbante, podendo ser colocada
uma echarpe à volta da touca,

O turbante não apresenta no seu interior costuras

tornado-a mais elegante.

que possam provocar a irritação da pele.

acessório permite-lhe manter o seu turbante/
cabeleira bem ajustados à sua cabeça, sendo de
fácil colocação e confortável de utilizar.

a sua cabeça quente durante a noite,

adequada da pele e a evaporação

ao cabelo existente na sua cabeça. Este pequeno

1498-0719

Hair Grip - Set
Poliamida
0719

STYLING RING
O anel é um acessório que permite adicionar fitas

A touca de banho pode ser utilizada em

e echarpes aos seus turbantes.

actividades no interior e exterior.

Crie os seus próprios efeitos de modo a dar
o seu toque pessoal aos seus turbantes.
Visite o canal de YouTube da House of

1189-0320

1241-0318

1033-0331

Bambu-viscose

Lã / Poliester com fibras 37.5 ® Technology

Nylon / Spandex

Chandra Night Cap

B.B. Bea Turban

Christine para conselhos de colocação.

Wave Swim Cap
Página 51

3037-0800

Styling Ring
0084

62

0168

0169

0320

0391

0244

0318

0383

0321

0330

0331

0383

Dimensões: 42x30x1,5 mm.
Metal isento de Níquel

63

CHRISTINE HEADWEAR
soft line collection

A linha de artigos Soft Line elaborada
em Bambu Caretech® oferece uma ampla
variedade de artigos, desde lenços a
turbantes, em cores variadas.
O bambu é um tecido que se caracteriza por
ser muito suave, permitindo a respiração
adequada da pele e a evaporação do suor,
sendo adequado para peles sensíveis.
Estes artigos são de fácil colocação sendo
extremamente confortáveis de utilizar.
Os turbantes são muito práticos para o
dia-a-dia, podendo até ser
utilizados para a prática de exercício físico.

1000-0320

1003-0167

Yoga Turban

Lotus Turban

Bambu-viscose

Bambu-viscose

0084

0167

0168

0169

0171

0211

0295

0320

0338

0384

0391

0469

0255

0084

0167

0168

0169

0171

0174

0210

0211

0213

0255

0265

0295

0320

0338

0384

0391

0469

1000-0169 Yoga Turban
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CHRISTINE HEADWEAR
chitta headband
A MULTI - FUNC TIONAL ACCESSORY
A fita turbante Christine Headwear é elaborada em Bambu
Caretech®, tecido que se caracteriza por ser muito suave,
permitindo a respiração adequada da pele, sendo adequado
para peles sensíveis. Utilize-a para proporcionar um volume
extra ao seu turbante favorito ou com a sua cabeleira.

1006-0253

Chitta Headband
Bambu-viscose

1005-0174

1011-0470

1510-0384

Bambu-viscose

Bambu-viscose

Bambu-viscose

Karma Turban w. Headband

0171

0174

0213

0253

0320

0391

0469

0470

Shakti Turban

Mantra Scarf - Long

0265

0084

0167

0168

0169

0171

0174

0167

0168

0210

0211

0213

0255

0265

0295

0320

0384

0171

0211

0084

0167

0168

0169

0171

0174

0211

0213

0253

0254

0255

0265

0270

0295

0338

0391

0470

0593

0637

0255

1010-0593
0320

0338

0384

0391

0470

Chitta Headband
- Printed
Bambu-viscose
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0646

0647
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Capa do catálogo, 10

Página 12-13, 23

Página 16, 19, 23

1460-0754

1418-0755

2000-0756

Linho

Bambu-viscose

Bambu-viscose

Beatrice Turban - Printed Linen

Visão geral
da coleção

0752

0754

Shakti Turban w. Print

0753

Yoga Turban - Printed

0753

0755

0755

Página 4-5, 8

Página 6, 9

Página 16-17, 20-21

Página 15, 19, 23

1417-0754

1245-0752

1520-0771

1008-0753

Shakti Turban - Printed Linen
Linho

0641

Lotus Turban - Printed Linen
Linho

0752

0754

0641

Shakti Turban - w. Printed
Headband
Bambu-viscose

0752

Lotus Turban - Printed
Bambu-viscose

0753

0754
0771

0755

Página 14, 18, 22

Página 25

1522-0752

1419-0756

1461-0395

Bambu-viscose

Bambu-viscose

Linho

0752

0754

Beatrice Turban w. Ribbons

0753

0756

0772

Página 7, 11

Amia Turban - Printed Linen

0756

0755

0756

Shanti Turban

0394

0395

0653

0654

0712

68

69

Página 24

Página 27

Página 30

Página 33

1366-0167

1438-0657

1492-0769

1420-0610

Bambu-viscose

Algodão Supima

Lã / Poliester com fibras 37.5 Technology

Tula Turban

0167

0171

0384

0391

Mila Turban

0320

0656

0725

0774

Summer Straw Cap
®

0657

0318

0383

0769

Fibras naturais com interior em algodão

0610

Página 26

Página 28-29

Página 30

Página 34

1484-0725

1516-0774

Briana Cap - Sun

1293-0769

Zuri Turban

1328-0244

Algodão Supima

Algodão Supima

0655

0656

0725

0774

0657

0725

0774

B.B. Becca Turban

B.B. Bella Cap - Sun
Lã / Poliester com fibras 37.5 Technology
®

0244

0318

0590

0769

0383

Lã / Poliester com fibras 37.5 ® Technology

0244

0318

0383

0769

Página 27

Página 31

Página 2, 32-33

Página 35

1490-0774

1433-0590

1501-0737

1291-0318

Algodão Supima

Lã / Poliester com fibras 37.5 ® Technology

Ráfia com interior em algodão

Lã / Poliester com fibras 37.5 ® Technology

Nomi Turban

70

0655

B.B. Briana Cap - Sun

0655

0656

0725

0774

B.B. Bianca Scarf - Sun

0657

0590

Mali Straw Hat

0737

B.B. Beatrice Turban w. Ribbons

0244

0318

0383

0590

0769
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Página 36-37, 41

Página 40

Página 45

Página 46-47, 50, 53, 55

1524-0779

1526-0781

1356-0325

Emmy · V Turban - Colour Mix

Laura · V Turban

3032-0787

Poliamida e interior
em bambu-viscose

Algodão / Viscose

Exterior em poliéster e interior
em bambu-viscose

Zoya · V Turban
Algodão / poliamida e interior
em bambu-viscose

0778

0781

0779

2 IN 1

tur bante
e fita
tur bante

Página 38

1525-0780

0325

0553

0556

0625

Scarlett - Boho Turban Set

0554

0787

0788

0789

0790

2 IN 1

tur bante
e fita
tur bante

Annie · V Bucket Hat
Algodão
Página 43

1527-0791

Página 51

1355-0553

3036-0786

Sienna - Boho Turban Set
- Printed

Anna · V Tube

Luna · V Turban
Exterior em poliéster e interior
em bambu-viscose

0780

Página 44

Algodão / Viscose

Exterior em poliéster e interior
em bambu-viscose
0325

0551

0552

0553

0791

Página 39

0786

1528-0775

Luna · V Turban

0554

0555

0556

0608

3 IN 1

Exterior em poliéster e interior
em bambu-viscose

tur bante,
fita tur bante
e anel

0609
0775

0625

Página 45

Página 48, 49, 52, 54

1219-0554

1463-0662

3026-0758

Zoya · V Turban - Denim

Sapphire - Boho Turban - Printed

Algodão / Poliéster

Exterior em poliéster e interior
em bambu-viscose

Zoya Turban
Algodão / Viscose
Página 42

1523-0776

Emmy · V Turban w. Plissé
Exterior em poliéster e interior
em bambu-viscose

0325

0553

0554

0555

0662
0758

0776

72

0777

2 IN 1

0556

0608

0609

0784

0785

0625

tur bante
e fita
tur bante

73

Página 57

Página 48, 56, back página

3009-0598

3035-0797

Sapphire - Boho Turban Set

Scarlett - Boho Headband

Viscose com forro interior em algodão

Poliéster

0597

0797

0598

0798

0799

3033-0733

Sapphire - Boho Ribbon
Poliéster

Página 57

3001-0579

Sapphire - Boho Turban Set

0733

O nl y t he be s t i s g ood eno ug h

Os modelos Christine Headwear
têm marcação CE como dispositivos
médicos de acordo com a directiva
EU (MDR 2017/745),
tendo o objectivo de proteger a pele
contra o calor, sol e frio.
Essa é a nossa garantia que os
modelos são os mais
apropriados e seguros.

0760

Seda vegetal com forro interior em algodão

0578

0579

3011-0643

Sapphire - Boho Ribbon - Printed

Poliéster

0600

0643

C

N
SWA ECO

LA

0599

BEL

NOR
DI

0577

Recomendamos que a lavagem dos
artigos seja feita à mão e que a sua
secagem seja feita sem os pendurar.
Não fazer limpeza a seco.

Página 57
Printed matter
5041 0546

3008-0600

Sapphire Boho Turban Set
- Printed

Viscose com forro interior em algodão

3012

Sapphire - Boho Ribbon

Viscose

0599

O conforto na utilização de roupa
e acessórios tem muito a ver com a
temperatura e humidade da nossa pele.
Sentimo-nos confortáveis quando a
temperatura do nosso corpo é 37,5ºC e a
humidade perto da pele é 37,5%.
Esta linha de artigos foi elaborada
utilizando a tecnologia revolucionária
denominada Tecnologia 37.5 ®, resultando
na elaboração de produtos mais
leves e confortáveis.
A tecnologia 37.5 ® permite manter
a temperatura do corpo a 37,5ºC,
proporcionando uma sensação de
conforto constante. Este tecido apresenta
uma maior capacidade de absorção
do suor do que artigos similares sem a
tecnologia 37.5 ®, removendo cinco vezes
mais rápido a transpiração da sua pele e
permitindo mais facilmente
a sua evaporação.
As partículas activas utilizadas nesta
tecnologia foram elaboradas a partir
de materiais de origem natural, como
por exemplo: casca de coco e minerais
vulcânicos, não existindo a utilização de
químicos ou substâncias nocivas.

0600
0597
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Este catálogo foi impresso em
papel com a certificação FSC e
Nordic Ecolabel.

3 7. 5 ® T E C H N O L O G Y

0598

Consulte informações adicionais sobre os
nossos produtos no nosso website.

Siga-nos em

As fibras Bamboo e algodão Supima
têm todas a marcação Caretech.
Caretech ® é a nossa garantia que os
artigos elaborados nestes tecidos não
têm só a marcação CE e a certificação
Standard 100 by Oeko-Tex
mas que são desenvolvidos e
produzidos especificamente para a
Christine Headwear. Caretech® porque
acreditamos na importância de elaborar
modelos de elevada qualidade,
diferenciados e exclusivos, para si.

Os modelos Christine Headwear
elaborados em bambu-viscose,
Supima, Linen, Body Balance têm
todos a certificação Standard 100 by
Oeko-Tex. A linha de artigos da Viva
Headwear elaborada em algodãoviscose também tem a certificação
Standard 100 by Oeko-Tex.
A certificação Standard 100 by
Oeko-Tex é a nossa garantia que os
modelos são os mais apropriados
e seguros, não contendo
substâncias nocivas.

Encontra-nos em # friendsofchristine
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b.lynderup

